
HET BIJEENBRENGEN EENER VERZAMELING VAN NATUUR
LIJKE VOORWERPEN VOOR HET AKADEMISCH ONDERWIJS, _ 

OMSTREEKS HET MIDDEN .bER ACHTTIENDE EEUW. 
EERSTE AFZONDERLIJKE LESSEN OVER DE NATUUR
LIJKE HISTORIE, DOOR DEN HOOGLEERAAR ALLA.

MAND, EN OVER DE ZOÖLOGIE DOOR LE 
FRANCQ VAN BERKHEY, 

DOOR 

G. C. B. S U R I N G A R. 

Dat de roem en het aanzien d~r Leidsche Medische Faculteit niet zelden 
voor een groot d{ï,el heeft afgehangen van de wijze, waarop de zoogenaamde 
hulpwetenschappen der Geneeskunde, inzonderheid de Physica, Chemie, Bota
nie en Anatomie, aan de hoogeschool onderwezen werden, is on:s reeds me~r
malen, vo_oral bij onze beschouwing van het luisterrijk, naar BO.ERHA.A. VE ge
noemde tijdvak, gebleken. Ik heb daarom gemeend, in mijne vroegere opstel
len, ook de voornaamste lotgevallen .van het akademi_sch onderwijs in de 
natuurkundige wetenschappen te moeten vermelden, en die studievakken te 
minder t~ mogen uitsluiten, omdat zij vroeger geacht werden meer regtstreeks 
tot den omvang der theoretische Geneeskunde te behooren en als een deel er 
van uit te · maken. · Die studievakken werden dan ook hoofdzakelijk door de 
geneeskundigen beoefend, en aan de hoogeschool waren het leden der Ge
neeskundige Faculteit, aan wie de taak om er lessen over te geven was 
opgedragen. Evenwel was het niet zoo zeer laatstgenoemde bijzonderheid, 
die mij verpligtte om, bij het bespreken van de oudere geschiedenis van het 
geneeskundig onderwijs aan de Leidsche hoogeschool, ook van de natuurkun
dige wetenschappen melding te maken, als wel de naauwere, te allen tijde 
erkende, betrekking tusschen deze laatste en de medische wetenschap. Inzon
derheid geldt dit van de Ontleed- en Kruidkunde, en, onder de overige 
natuurbeschrijvende wetenschappen, van de Zoölogie en de vergelijkende Ont
leedkunde. Over deze heb ik tot dus verre niet gehandeld, om de natuurlijke 
reden, dat er geenerlei akademisch onderwijs over die studievakken en over 
andere afdeelingen der Natuurlijke historie, vóór het midden der achttiende 
eeuw, aan de Leidsche hoogeschool is gegeven geworden. Het ligt om -die 
reden eerst thans op mijnen weg, om, tot genoemd tijdvak genaderd, de to.t 
dat onderwerp betrekkelijke bijzonderheden bijeen te brengen en naar tijdorde 
te vermelden. 'l,ot dat einde zal ik moeten spreken over de allengs bijeen-
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gebragte hulpmiddelen voor het onderwijs in de Natuurlijke historie en over 
de personen, aan welke het geven van lessen over de met dien naam bestem
pelde wetenschap het eerst werd opgedragen. 

Reeds spoedig na de eerste inrigting van den akademischen kruidt.uin te 
Leiden is men er mede begonnen, om in een der daartoe behoorende locali• 
teiten, niet alleen zaden en gedroogde planten, benevens zoogenaamde Sim
plicia, ten bebom,·e van de pharmacologische lessen, maar ook andere natuur-
1ijke voorwerpen, die men somtijds gelijktijdig met merkwaardige voortbreng
selen van het plantenrijk uit andere werelddeelen ontving, bijeen te brengen 
en te bewaren. Die voorwerpen van laatstgenoemden aard werden met den 
naam Rariteiten bestempeld en door vreemdelingen dikwijls met nog grootere 
belangstelling bezigtigd, dan de levende in clen hortus gekweekte planten. 
Ofschoon nu, reeds vóór het midden der zeventiende eeuw, aan den hoogleeraar 
in de Kruidkunde de taak werd opgedragen, om die voorwerpen te blijven 
verzorgen en er een inventaris van op te maken (1), zoo maakten zij echter 
toen, blijkens het berigt van den bekenden Franschen reiziger BALTHASAR 

DE MONCONYS, die ze in Augustus 1663 bezigtigde, en als groot liefhebber 
van zulke voorwerpen bekend was, eene slechts kleine en weinig belangrijke 
verzameling uit (2). Dit was ook nog op het einde der zeventiende eeuw het 
geval (3 ), en BOERHAA VE berigtte, 20 jaren later, aan Curatoren, dat de 
meeste Rariteiten, door langdurigheid van tijd, grootendeels onbruikbaar ge
worden waren ( 4). 

Eerst omstreeks het midden der laatstverloopen eeuw heeft men de nood
zakelijkheid ingezien, een meer opzettelijk toezigt over de natuurlijke voor
werpen, welke men reeds had of later verkrijgen zou, te verordenen, en 
dat toezigt niet langer aan den hoogleeraar in de Kruidkunde, die als zoo
danig ook praefectus korti botanici was, op te dragen. In de Vergadering 
van Curatoren, gehouden 9 Augustus 1751, deelde namelijk de heer WILLEM 

graaf v AN BENTINCK, heer van Rkoon en Penàreckt, aan de overige leden van 
dat Collegie mede, dat hij besloten had, zijne verzameling van mineralen en 
andere op de Historia naturalis betrekkelijke specimina aan de hoogeschool 

· ten geschenke te geven. Dien ten gevolge werd toen besloten, Professor 
ALLA.MAND te verzoeken, ,, omme alle deeze en daarby zullende komen curio
siteyten onder zigh te nemen, te rengeeren, beschryven ende bezorgen, ten 
einde· daarvan een kabinet van naturalia voor de U niversiteyt te formeeren (5 )." 
Alvorens echter dienaangaande verdere bijzonderheden te vermelden, zal het 
noodig zijn, ons met de levensbijzonderheden en den werkkring van genoem
den hoogleeraar, aan wien de noodig geoordeelde betrekking door Curatoren 
werd opgedragen, nader bekend te maken. 

JOHANNES NICOLAAS SEBASTIAAN ALLA MAND, den 18den September 1713 te 
Lausanne geboren, werd voor de theologische studiën opgeleid, en mogt deze 
in zijne geboorteplaats gelukkig ten einde brengen. Tot de predikdienst toe
gelaten, besloot hij naar Holland te gaan, om als huisonderwijzer bij eene of 
andere aanzienlijke familie werkzaam te zijn, ten einde aldus zijne verkregene 
kennis nuttig aan te wenden en in eigen levensonderhoud te voorzien. Eene 
zoodanige betrekking ·vond hij te Leiden, bij den beroemden hoogleeraar 
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's GRAVESANDE, die hem het onderwijs en de· opvoeding van twee zoons 
toevertrouwde. In dien werkkring geplaatst maakte hij zich de gunstige, 
hem daardoor verschafte gelegenheid ten nutte, om zich vooral op de beoefe
ning der proefondervindelijke Natuurkunde met ijver toe te leggen. Misschien 
woonde hij ook enkele akademische lessen bij, daar hij zich als student in 
de Regten had laten inschrijven (6). Inzonderheid waren het echter de wijs
geerige en natuurkundige wetenschappen, die hem belangstelling inboezemden, 
en daarin had hij aan zijnen begunstiger 's GRAVESANDE een voortreffelijk 
voorbeeld en eene uitnemende, dagelijks voor hem toegankelijke vraagbaak. 
Gelijk hij bij het bewerkstelligen van physische proeven, over de toestellen 
en werktuigen, die de hoogleeraar bij het geven zijner lessen gebruikte, be
schikken mogt, zoo begon hij zelf reeds in dien tijd pbysische instrumenten 
en andere wetenschappelijke hulpmiddelen te verzamelen, op wier bezit hij te 
hoogeren prijs stelde, naarmate hij meerdere roeping gevoelde, om voortaan 
veelzijdig natuuronderzoek als een voornaam deel zijner levenstaak te be
schouwen. 

Den 3den Maart 1747 werd hij als hoogleeraar in de Wijsbegeerte naar 
Franeker beroepen, in plaats van den in datzelfde jaar overledenen GOTT

FRIED nu BOIS, die insgelijks in de school van 's GRAVESANDE gevo1·md 
was geworden, en gelijktijdig met het professoraat in de Wijsbegeerte en 
proefondervindelijke Natuurkunde, het onderwijs in de Genees- en Ontleed
kunde had waargenomen. Reeds spoedig ná zijne komst te Franeker werd 
ALLAMAND door den Senaat, honoris causa, tot Artium lióeralium magiater 
et Pltiloaopltiae Doctor bevorderd. De genoemde Friesche hoogeschool mogt 
zich evenwel slechts kort over zijn bezit verheugen. Want ofschoon hij 
aldáár, gedurende bijna twee jaren, akademische lessen gegeven heeft, zoo 
moesten deze echter reeds spoedig worden afgebroken, daar hij, zelfs alvo
rens nog in zijnen post te zijn ingewijd, op 1 Februarij 1749 tot Philoso
phiae et Matheseos · professor naar Leiden beroepen werd. Aan dat aanzoek 
gehoor gevende aanvaardde Á.LLAMAND laatstgenoemde betrekking den 30sten 
Mei 1749, met éene Oratio de vero pkiloaoplto (7). Gelijk hij in die inwij
dingsrede meermalen op het voortreffelijk voorbeeld van 's GRAV.ESA.NDE 

wees, zoo bragt hij ook aan dezen, reeds in 17 42 gestorvenen vriend en 
leermeester, eene welverdiende hulde, door het uitgeven van een in het Fransch 
geschreven levensberigt, geplaatst vóór het eerste Deel der door hem bezorgde 
Fransche vertaling van 's GRAVESANDE's werken (8). 

Daar het onderwijs in de Astronomie, Mathesis en Physica, tijdens de 
komst van ALLAMA.ND, aan de Leidsche hoogeschool voortreffelijk vertegen
woordigd werd door 's GRAVESANDE's beroemden opvolger JOHANNES LULOFS 

en door den niet minder beroemden PIETER VAN MUSSCHENBROEK, zoo be
stond er aan meerdere lessen over die studievakken geene behoefte, en ALLA

MAND begreep te regt, zich daarom liever tot het onderwijzen der Natuurlijke 
historie te moeten bepalen. Daarmede maakte hij, zoo als uit de eerste half
jarige Series leationum van 17 50 blijkt, reeds terstond eeu begin en ging er 
al de volgende jaren mede voort, tot aan het einde zijner akademische loop
baan. Na den dood van MUSSOHENBROEK echter (19 September 1761) gaf 
A.LLAMAND daarenboven lessen over de proefondervindelijke Natuurkunde, 

18* 
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die op de verschillende Series lectionum, welke ik over een 20jarig tijdvak 
(1763-17 83) heb kunnen raadplegen, steeds op dezelfde wijze werden aan
gekondigd (9). Zoo als hij zich, wat laatstgenoemde lessen betreft, aan zijne 
beroemde voorgangers, 's GRA. VESA.NDE en MUSS0HENBR0EK, op eene waardige
wijze zal hebben aangesloten, zoo mag men met grond vermoeden, dat hij 
ook door zijn onderwijs in de Natuurlijke historie groot nut" gesticht heeft. 
Ofschoon het dienaangaande aan nadere berigten ontbreekt, zoo kan men 
echter uit de door v A.N MIERIS gegeven beschrijving opmaken, dat de hoog
leeraar gewoon was, zijne lessen van dien aard door de in de Rariteyt-camer 
aanwezige specimina, waaronder, behalve mineralen, ook zoogdieren, vogels, 
visschen en insecten gevonden werden, op te helderen (10). Dat hij, over 
de viervoetige dieren handelende, de toen bijna algemeen aangenomen syste
matische rangschikking van MA.THURIN JACQUES BRISS0N volgde, blijkt niet 
alleen uit het verhaal van LE FRA.NCQ v A.N BERKHEY, op wien _ik nader zal 
moeten terugkomen (11), maar ook uit een Berigt aan den Lezer, dat vóór 
den herdruk van BRissoN's Regnum animale gevonden wordt, en bijna zeker 
door ALLA.MAND zelven gesteld werd. 

Het toezigt over de natuurlijke voorwerpen werd hem, gelijk reeds boven 
vermeld is" in Augustus 1751 opgedragen. De overige, tot dat kabinet van 
naturalia, zoo als het door Curatoren genoemd werd, betrekkelijke bijzonder
heden kunnen, wat het genoemde tijdvak betreft, in weinig woorden ter kennis 
van d_en lezer gebragt w01·den. Aangaande de daarvoor bestemde localiteit -
geeft v A.N MIER IS de noodige opheldering door te vermelden, dat die gevon
den werd in het gebouw, dat in den hortus botanicus, na de aanmerkelijke 
uitbreiding van dezen in 1736, gesticht was ter bewaring van de Grieksche 
en Romeinsche beeldwerken, opschriften enz., die Mr. GERARD PA.PENBR0EK 
bij erfmaking aan de Leidsche hoogeschool geschonken had. In de genoemde 
localiteit werden echter, volgens het berigt van · denzelfden geschiedschrijver, 

- althans voorloopig, niet opgenomen de reeds vroeger bijeengebragte "vreemde 
dieren en uitheemsche wonderen", welke in de zoogenaamde galerij, aan de 
andere zijde van den hortus, bewaard werden, en waarover het opzigt aan 
v A.N R0IJEN, als professor Botanices, bleef toevertrouwd, totdat beide hoog• 
leeraren dienaangaande eene nieuwe bepaling gemaakt zouden hebben (12). 
Door het nemen van dien maatreg"el was er dus vooreerst ruimte genoeg, om 
de \Terzameling van den Graaf VAN BENTINCK behoorlijk te rangschikken en 
ter bezigtiging of ten gebruike toegankelijk te maken, en om daaraan achter
eenvolgens die specimina, welke men later ontvangen zou, te kunnen _toe
voegen. In den tijd toch, waarover wij spreken, omstreeks het midden der 
achttiende eeuw, gebeurde het niet zelden, dat de Leidsche· ·hoogeschool ver
schillende, uit vreemde gewesten afkomstige, naturalia ten geschenke ontving. 
Zoo werd bijv., in de Senaatsvergadering van 24 Junij 1751, kennisgeving 
gedaan van de ontvangst eener doos met vogels en insecten, gezonden van 
de Kaap de Goede Hoop, en geschonken door den heer SWELLENGREBEL, . 
vroeger Gouverneur dier Zuid-Afrikaansche bezitting (13). Soortgelijke Kaap
sche vogels, insecten en gedroogde planten werden in Augustus 175 2 van 
dáár ontvangen, als geschenk van den toenmaligen Gouverneur RIJK TUL• 
BERGH (14), aan wiens belangstelling de hoogeschool, twee jaren later, ins-
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gelijks verpligt was eene verzameling van vogels, visschen en zeegewassen, 
zoo van de Kaap de Goede Hoop als van het eiland Madagascar (15 ). Op 
dezelfde wijze werden ook uit andere werelddeelen, inzonderheid uit de Oost
Indiën, verschillende, voor de kennis van planten en dieren belangrijke voor
werpen naar ons vaderla'nd overgezonden, en de hoogeschool had het vooral 
aan de bemoeijingen der Oost-Indische Compagnie te danken, dat dit inzon
derheid ten haren behoeve geschiedde. Later, als· het mij vergund zal worden 
over de geschiedenis van het Museum Historiae naturalis afzonderlijk te 
handelen, hoop ik dienaangaande nadere bijzonderheden op te. geven. 

Nadat ALLA MAND een groot deel van de hem opgedragene·· taak volbragt 
had, door de in het kabinet van zeldzaamheden -aanwezige voorwerpen be
hoorlijk te rangschikken en te verdeelen, verlangde hij van de werkzaamhe
den, die aan het toezigt over eene zoodanige verzameling verbonden zijn, 
gedeeltelijk ontheven te worden. Aan dat verlangen voldeden Curatoren en 
Burgemeesters door hun besluit van 7 Mei 17 53, om aan den jongen, te 
Leiden woonachtigen, doch toen nog niet gegradueerden, JOHANNES LE 

FRANOQ v AN BERKHEY de mate1·ieele zorg voor de specimina op te dragen. 
De werkzaamheden van meer wetenschappelijken ,aard, die in het belang der 
verzameling mogten gevorderd worden, bleven voor rekening van den hûog
leeraar ALLA MAND, aan wien daarvoor eene jaarlijksche remuneratie van/ 400, 
bij besluit van 3 Augustus 1755, werd toegekend (16). Men mag daarom 
met grond vermoeden, dat de hoogleeraar ook in dat opzigt aan zijne ver-
pligting voldaan heeft; terwijl de onder zijn oog bijeengebragte natuurlijke 
voorwerpen den grondslag gelegd hebben van de later zóó aanzienlijk ve~-
meerderde verzameling, die als Museum van natuurlijke historie, onder de 
hulpmiddelen voor het akademisch onderwijs eene voorname . plaats inneemt. 

Ten slotte moet ik nog enkele zaken vermelden, die op ALLA.MAND 's levens
geschiedenis betrekking hebben, of ons zijne verdiensten nog nader kunnen 
doen kennen. Ofschoon hij, gedurende een tijdvak van 38 jaren, hoogl~eraar 
te Leiden geweest is, werd het akademisch Rectoraat slechts ééns, in het 
jaar 1759, door hem bekleed. Zijne, bij het neêrleggen van die betrekking, 
op 8 Februarij 1760, uitgesprokene Oratie handelde, volgens TE WATER, de· 
Pkiloaopkia recentiori. Die rede schijnt niet te zijn uitgegeven, )Vat echter 
wel het geval is geweest met de toespraak, waarmede hij, bij het vieren van 
het tweede eeuwfeest der Leidsche hoogeschool, de promotie van den heer 
v AN DER HEIM more majorum volbragt (17). Overigens heeft ALLAMAND 

zich als schrijver hoofdzakelijk doen kennen door zijn, reeds vroeger aange
haald levensberigt van 's GRA VESANDE en door den verderen aan de uitgaaf 
van diens werken besteden arbeid, waartoe ook de Fransche vertaling der 
door 's GR.A. VESANDE in het Latijn uitgesproken · .redevoeringen behoort. Daar
enboven heeft de hoogleeraar enkele kleine stukken over de Electriciteit en 
andere physische onderwerpen, in de twee eerste deelen van de Verkandelingen 
der Maatackappij van Wetenaakappen te Haarlem', in de Bihliotkèque Britta
nique en in de London mediaal Tranaaationa uitgegeven (18). 

:Behalve de Physica, vonden ook de natuurbeschrijvende wetenschappen in 
ALLA.MAND een ijverigen ~Il bekwamen beoefenaar. Inzon<lerhei<l geldt dit 
van de Zoölogie, waarin ~em het onderwijs meer opzettelijk was opgedragen. 
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De studie dier wetenschap trachtte hij naar zijn vermogen te bevorderen, en 
zijne tot dat einde aangewende pogingen werden zelfs door buitenlandsche 
geleerden hoog gewaardeerd. Van de aan zijne studenten bewezene dienst 
door eene vernieuwde uitgaaf van BRissoN's systematische rangschikking der 
zoogdieren, heb ik reeds in de Aanteekeningen met een woord melding ge
maakt. Die Fransche geleerde had namelijk in 1756 een, zoowel met een 
Latijnschen als ]franschen tekst voorzien, systematisch · werk over de Dier
kunde, onder den titel van Regnum animale, in 4to formaat te Parijs uitge
geven, hetwelk . evenzeer door ALLAMAND als door anderen geacht werd aan 
het toenmalig standpunt der Zoölogie te beantwoorden. Intusschen had het 
boek, om als handleiding bij het onderwijs gebruikt te worden, gelijk ALLA.

MAND dit gewoon was te doen, een minder geschikten vorm, was moeijelijk 
te verkrijgen, en was ook betrekkelijk te kostbaar, voor zoo ver de schrijver 
daarin slechts een deel van zijnen uitgestrekten arbeid voltooid en geleverd 
had. Want ofschoon genoemd werk begint met eene opgave der algemeene 
karakters, die aan elke der negen klassen, in welke bij. het gehe,ele rijk der 
dieren verdeelt, t~egeken4_ worden om ze, naar zijne meening, behoorlijk te 
onderscheiden en te begrenzen, zoo heeft zich echter de .verdere uitvoering 
dier classificatie, of hare onderverdeeling in Ordines, Seationea, Genera en 
Species, met de daartoe behoorende kenmerken en eene meer uitvoerige be
schrijving, niet verder dan tot de beide eerste klassen, de Quadrupeda en 
Setaceà, uitgestrekt. Niettemin oordeelde de Leidsche hoogleeraar, dat die 
on voltooid geblevene Synopaia voor de studie der daarin behandelde zoog
dieren allezins geschikt, en een herdruk van den latijnschen tekst in kleiner 
formaat, voor zijne landgenooten, en vooral voor zijne studenten wenschelijk 
was. Dien arbeid op zich nemende, deed ALLAMA.ND echter meer, dan alleen 
voor eene zorgvuldige correctie der drukproeven te zorgen. Hij voegde na
melijk aan den arbeid van BRissoN de beschrijving van zoodanige, in onze 
Oost- of West-Indische koloniën, in Zuid-Africa of elders te huis behoorende 
dierên toe, die hem als afzonderltike soorten bekend, doch door den Fran
schen schrijver niet vermeld waren. Om laatstgenoemden . echter voor. die 

. bijvoegselen niet verantwoordelijk te doen zijn, werden . deze tusschen twee 
haakjes geplaatst. Daaren-boven was het geenszins oneigenaardig, dat de 
Leidsche hoogleeraar, in navolging van zijnen . voorganger (19), door een 
bijzonder, achter den naam geplaatst teeken alle zoodanige diersoorten, 
waarvan volledige _ exemplaren of belangrijke deelen in het Leidsche Mt1-

seum aanwezig waren, aanduidde (20). Een en ander strekt ten bewijze, 
dat men A~LAMAND grootelijks onregt zou aandoen, door de genoemde te 
Leiden verschenen uitgaaf van het Regnum animale . (21) alleen voor een 
nadruk te houden. - Het laatstelijk aangevoerde geldt evenzeer van een 
ander uitvoeriger werk van denzelfden Franschen schrijver, van BRissoN's 

01·nitkologie, dat met :Franschen en Latijnschen tekst en met 261 voortref
felijk uitgevoerde platen voorzie!}, in zes 4to .deelen, in 1761 te Parijs werd 
uitgegeven. · Met dat ook nu nog gewaardeerde werk, in hetwelk meer 
dan 560 vogels zijn afgebeeld, handelde ALLAMAND namelijk op soortgelijke 
wijze, als met het zoo even besproken llegnum_ animale. Niet alleen werden 
de Fransche tekst, dé uitvoerige aan elk deel toegevoegde Indices en <le pla-
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ten, die men, des gevorderd, in het oorspronkelijke werk kon · raadplegen, 
achterwege gelaten, maar ook de latijnsche beschrijvingen werden, wáár dit 
zonder eenig nadeel geschieden kou, bekort, terwijl er tevens veel ruimte ge
wonnen werd, door bij het aanhalen van schrijvers alleen den naam~ maar niet 
telkens de titels der boeken, die men in een bijgevoegden Index vinden 
kon, te vermelden. Daarenboven werden alle, eerst later ter kennis van den 
schrijver gekomen en in een Supplement door hem beschrevene species, thans 
onder de genera, tot welke zij behoorden, ingedeeld, en dus in àen tekst zel
ven opgenomen. Ook in de door den schrijver gedane opgave van goede, door 
sommigen zijner voorgangers geleverde, afbeeldingen, meende ALLA MAND eenige 
wijziging te moeten maken, door daaraan de zoodanige, welke BRISSON niet 
gebruikt had, of die eerst later verschenen waren, toe te voegen, somtijds 
met vermelding van enkele, grootere of kleinere daarin door hem opgemerkte 
dwalingen. Boven alle andere afbeeldingen gaf ALLAMA.ND echter de voor
keur aan die, welke BRISSON zelf gegeven had, en hij besloot daarom, door 
een afzonderlijk, naast den naam gesteld teeken, alle zoodanige species aan 
te duiden, waarvan men eene afbeelding m het oorspronkelijke werk vin
den kon. 

Eindelijk was de Leidsche hoogleeraar m staat in zijne, ten behoeve van 
het akademisch onderwijs ondernomene nieuwe uitgave van den Latijn
schen tekst, enkele uit de Oost-Indiën, .van Ceylon of van elders afkomstige 
nieuwe species op te nemeL1 (22). Zoo als nu dit een en ander de volkomene 
goedkeuring van BRISSON zelven wegdroeg, zoo viel den Leidschen hoog
leeraar evenzeer de eer te beurt, dat de aanteekeningen en bijvoegsels, waar
mede hij de Amsterdamsche uitgaaf van BUFE'ON's Histoire naturelle générale 
et particulière vermeerderde, door dezen laatstgenoemden Franschen schrijver 
hoog gewaardeerd werden. Die . bijvoegselen hebben betrekking op dat ge
deelte van BUFFoN's groote werk, hetwelk over de zoogdieren handelt, en 
worden in het vierde en vijfde Deel van het Supplement gevonden (23) .. Men 
moet er te meerdere w~arde aan toekennen, dewijl hij van sommige zoogdie
ren, die BUFFON nooit gezien had, voor het eerst eene naauwkeurige beschrij
ving en afbeelding geven kon, en de door hem geleverde bijvoegselen op 
allerbelangrijkste diersoorten, zoo als de Orang-Oetan, Hippopotamus, Rhino
ceros, Giraffe enz., betrekking hadden. 

Of~choon ALLAMAND 74 jaren is oud geworden, schijnt hij echter reeds op 
60jarigen leeftijd teekenen van ouderdomszwakte vertoond te hebben, vermits 
bij BERKHEY's benoeming tot Lector in 1773, in de _Notulen van Curatoren 
gezegd wordt, dat tot die aanstelling, waarover straks nader, besloten werd 
wegens de klimmende jaren van Prof. ALLAMAND. Laatstgenoemde stierf 
2 Maart 1787 en maakte zich nog na zijnen dood, aangaande het akademisch 
onderwijs verdienstelijk, door zijne - verzameling van physische instrumenten 
en natuurlijke voorwerpen aan de Leidsche hoogeschool te vermaken (24). 

Het door den hoogleeraar ALLAMAND gegeven onderwijs werd, voor zoo ver 
het betrekking had op de natuurbeschrijvende weteilscbappen, aangevuld door 
de lessen over Zoölogie, die gedurende een meer dan 30jarig tijdvak te Lei
den gegeven werden door JOHANNES LE FRANCQ VAN BERKHEY. Ook met 
de wijze, waarop laatstgenoemd studievak voor het eerst aan de Leidsche 
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hoogescbool vertegenwoordigd werd, moeten wij ons trachten bekend te ma
ken, ofschoon de straks genoemde docent dier wetenschap nooit tot den rang 
van hoogleeraar is opgeklommen. Ook in vele andere opzigten is zijne aka
demische loopbaan, die een aanvang nam, toen hij voor het toezigt over het 
Kabinet van naturalia aan ALLAMAND toegevoegd werd, minder voorspoedig 
geweest, hetgeen echter, zoo als ons nader blijken zal, grootendeels aan hem 
zei ven, of aan een minder gunstigen aanleg voor bedaarde en ernstige studie 
te wijten was. 

JOHANNES LE FRANCQ VAN BERKHEY werd 23 Januarij 1729 te Leiden 
geboren, alwaar ztjn vader EVERT en zijn grootvader CAREL LE FRANCQ ban• 
delaars in wol geweest zijn~ Zijne moeder heette MARIA BERKHEY, wier vader 
JAN BERKHEY kunsthandelaar was, en als zoodanig eene reeds van ouds be
kende affaire in rariteiten, schilderijen, zeldzaam geworden meubelstukken 
enz. dr.eef. Aan dien· grootvader had de jonge LE FRANCQ, vooral na den 
dood zijns vaders, groote verpligting, zoodat hij later gaarne aan diens ver• 
langen voldeed, om den familienaam _ zijner moeder aan den zijnen toe te 
voegen. Nadat zijne moeder, weduw geworden, den handel in rariteiten enz. 
van haar vader had overgenomen, werd ook de jonge LE FRANCQ v AN BERK

HEY in diezelfde zaak geplaatst, zoodra hij te Leiden was teruggekomen, na 
eenigen tijd, door beschikking van zijnen ·grootvader, onderwijs te hebben 
genoten in het naburige Katwijk. In genoemde betrekking werkzaam, vond 
hij tijd en gelegenheid om aan een dubbelen, zonder onderrigt bij hem ont
waakten lust te voldoen, om zich veel met het teekenen van natuurlijke voor
werpen en van kunstzaken bezig te houden, en om allerlei, vooral kleinere, 
dieren te ontleden, op te zetten, of er geraamten van te· vervaardigen. Zoo 
als hij in laatstgenoemde kunst, volgens zijn eigen getuigenis, geheel auto• 
didakt was, zoo schijnt hij ook in letterkundige kennis grootendeels zijn 
eigen leermeester geweest · te zijn. Latijn en Grieksch heeft hij, reeds student 
zijnde, nog moeten . leeren, en daarin onderwijs genoten bij den heer SOHUTZ, 

van wien hij later zelf, bij diens overlijden, zeer loffelijke melding gemaakt 
heeft. Op 22 September 17 47, werd hij, in den ouderdom van 18 jaren, 
onder het Rectoraat van HEMSTERHUis, als akademie-burger ingeschreven, 
zonder vermelding van eenig bepaald studievak (25). 

Inzonderheid waren het echter de natuurbeschrijvende wetenschappen, en 
onder deze vooral de :Botanie en Zoölogie, die door LE· FRANOQ VAN BERK
HEY, gedurende het 13jarig tijdv.ak, dat hij als student bleef ingeschreven, -
met den meesten ijver , beoefend werden. In voorwerpen, op die beide vakken 
van studie betrekking hebbende, stelde hij het meeste belang, en het was 
eene zijner aangenaamste bezigheden · om ze te verzamelen en af te beelden. 
Gelijk hij zich daardoor de goedkeuring van zijne leermeesters ALBINos, VAN 
ROIJEN en ALLAMAND verwierf, zoo had hij daaraan, en waarschijnlijk ook 
aan de protectie van laatstgenoemde·n hoogleeraar, de door hem begeerde be-
trekking te danken, die . hem 7 Mei 1753 werd opgedragen, het toezigt na
melijk over het Kabinet -van naturaliën, voor zoo ver de daarin aanwezige 
voorwerpen materieele zorg noodig hadden (26 ). Met die werkzaamheden 
bleef hij tot aan zijne doctorale promotie toe belast, en het is hieruit te ver
klaren, dat hij door zijnen, zoo even genoemden, vriend SCHUTZ, die -aan 
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zijne dissertatie een Latijnsch vers ter gelukwensching toevoegde, Gazopk9lacii 
naturalis in Ácademia Lugduno-Batava Inspecto1· genoemd wordt. Eerst na 
zijne promotie en het toen op handen zijnde vertrek uit Leiden, werd hij op 
zijn verlangen uit die betrekking ontslagen, en door ENGELBERT HEENCK, 

die daarvoor door ALLA.\IAND was aanbevolen, vervangen (27). 
Den 22sten December 1760 werd hij namelijk door BERNHARD SIEGFRIED 

ALBINUS tot Medicinae Doctor bevorderd, na verdediging van een botanisch 
Proefschrift over het maaksel en de verschillende vormen der fiores compoai-
ti (28). Dat onderwerp . wordt zeer naauwkeurig, en met groote aan eigen 
onderzoek bestede vlijt, door hem behandeld, en door keurige, alle door 
den schrijver zelven naar de natuurlijke voorwerpen geteekende, afbeeldingen 
opgehelderd. Voor het overige heeft de schrijver zich, naar het oordeel van 
SP&ENGEL (29), geheel_ aan de leer van LINNA.EUS gehouden, doch dienaan
gaande geene nieuwe en eigene opmerkingen medegedeeld. 

In 1762 vertrok BERK HE Y - zoo als · men gewoon was hem bij verkorting 
te noemen - naar Amsterdam, om aldaar de geneeskundige praktijk uit te 
oefenen. In laatstgenoemden werkkring bleef hem echter tijd genoeg over, 
om zich met de beoefening der natuurkundige wetenschappen, waarin hij 
groot belang stelde, bezig te houden, en hij deed daarvan reeds terstond 
blijken door zijne Verltanáeling over de be8te middelen, om onze landen, zoo 
kooge als lage, elk naa1· zijn aard, ten meeaten voordeele aan te leggen, die 
in 1763, door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 
met de gouden medaille bekroond werd (30). Ook blijkt -uit zijne eigene 
opgaven, dat hij aldaar aan de afbeeldingen en beschrijvingen, die în het 
vierde, eerst toen in het licht verschenen deel van SEBA. 's · Rerum naturalium 
Tkeaaurua gevonden worden, mede we1~kzaam geweest is (31). 
· Na Amsterdam verlaten te hebben1 alwaar de geneeskundige praktijk ver
moedelijk niet aan zijne verwachting voldeed, woonde BERKHEY eerst op den 
huize Leevliet te Warmond, en vervolgens aan het tolhek bij.de Haarlemmer
vaart, tusschen het Warmonder hek en de Postbrug. Tijdens dit buitenleven 
waren zijn geest en pen niet alleen vruchtbaar in lterderskouten, visaclters• 
zangen en andere poëtische' voortbrengselen, maar het was ook în diezelfde. 
jaren, dat hij een groot deel van zijne Natuurlijke ltistorie van Holland schreef, 
een werk, hetwelk hem niet alleen bij zijne landgenooten, maar zelfs buiten 
's lands eer en bekendheid verschafte. Bij zoodanige proeven van lust en 
geschiktheid voor eigen natuuronderzoek, kan het ons niet verwonderen, dat 
het oog van Curatoren op · hem · gevestigd werd, toen zij meenden, voor het 
onderwijs in de Natuurlijke historie, vooral in de Zoölogie en de vergelij
kende Ontleedkunde, zoo als wij thans zouden zeggen, eenen nieuwen docent 
te moeten benoemen. Dien ten gevolge werd aan BERKHEY, die omstreeks 
20 jaren jonger dan ALLAMAND was, het Lectoraat in de Natuurlijke historie 
opgedragen, en den lsten November 1773 door hem aanvaard (32), met het 
uitspreken eener latijnsche redevoering, die, zoowel wegens de gelukkige 
keuze van het onderwerp, als om het bijzonder redenaarstalent van den spre
ke~, met belangstelling zal aangehoord zijn (33). Van laatstgenoergde gave 
toch, van zijne natuurlijke welsprekendheid, gaf BERKHE Y meermalen proeven, 
inzonderheid reeds spoedig na zijne terugkomst te Leiden, toen hij, 4 Octo-
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her 1774, ter viermg van het tweede eeuwfeest van Leidens ontzet, in cle 
Gasthuiskerk' aldaar, eene dichterlijke redevoering zoo meesteriijk uitsprak, 
dat, volgens den steller van zijn Leven8óerigt in den Kon8t- en Letteróode, 
jong en oud, aanzienlijken en geringen, er zigtbaar door ontroerd werden. 

In zijnen nieuwen werkkring, die geheel aan zijnen aanleg en zijne reeds 
verkregene kundighe<len scheen te beantwoorden, maakte BERKH.EY terstond 
met zijne lessen over de ltui8lt0uding en ket maak8el der · dieren een en aan -
vang, en bleef deze ook in de volgende jaren steeds op dez.elfde wijze aan
kondigen (34). Bij dit onderwijs zal wel de vergelijkende Anatomie en Phy
siologie, voor zoo ver er van deze, in zijnen tijd, sprake zijn kon, meer op 
den voorgrond gestaan hebben, dan de systematische Zoölogie. Evenwel werd 
de noodzakelijkheid dier laatstgenoemde wetenschap allezins door hem inge-

, zien, en met het oog daarop bragt hij de straks nader te vermelden systema
tisch gerangschikte verzameling van natuurhistorische teekeningen en prenten 

i bijeen. Zoo als deze, bij zijn onderwijs, van hand in hand gingen, zoo maakte 
hij in zijne lessen evenzeer gebruik van de, in het Kabinet van naturalia 
_aanwezige, verschillende diersoorten en andere specimina. 

Wat de, daar even bedoelde, uitgestrekte verzameling van afbeeldingen 
betreft, zoo verhaalt _ de door zijne reizen ook in ons vaderland bekende 
Zweedsche geleerde, JA.COB JONAS BJÖRNSTäBL, dat hij in November 1774, 
omstreeks 10,000 met kleuren afgezette en in 160 zware bundels bijeenge-

- bragte,. door BERKHEY zelven vervaardigde teekeningen van natuurlijke voor
werpen bij hem gezien heeft, waarvan sommige op zijne Natuurlijke kiatorie 
van Holland betrekking hadden, of uit reeds gedrukte en later gekleurde af
beeldingen bestonden, doch zeer velen oorspronkelijke teekeningen waren van 
verschillende, naar het stelsel van LINN.AEUS gerangschikte, · zoogdieren, vo
gels, visschen, conchyliën, insecten enz. (35 ). 

Den aard en inhoud dier verzameling leert men uit de Para p1·ima Cata
logi, welks titel ik nader in de Aanteekeningen zal opgeven, naauwkeuriger 
~ennen. Daaruit blijkt, dat de, onder 4470 nommers beschreven af beeldin
gen - wier juist getal men echter niet kan beoordeelen, dewijl de soms tal
rij.ke in teekening· aanwezige soorten onder hetzelfde hoofdnommer begrepen 

_ zijn - evenzeer op den mensch en de verschillende reeds genoemde klassen 
van dieren, uls op het plantenrijk, waai-van de voorwerpen naar het systeem 
van VAN ROIJEN gerangschikt zijn, _betrekking hadden, dat . zij uit talrijke 
plaatwerken bijeengebragt, op papier van gelijkvormige grootte opgeplakt 
waren, en in 160 _ à 200 portefeuilles als omslagen bewaard werden. - Wat 

· niet te verwonderen is, was de verzamelaar zelf met die curieuse collectie, 
wier bruikbaarheid voor het onderwijs echter niet ontkend kan worden, bij
zonder ingenomen. 

Ofschoon Curatoren, . 16 October 1780, besloten tot eene eventueele ver
hooging van BERKHEY's jaarwedde me"t f 300 (36), zoo schijnen Z,\j echter, 
noch toen noch later, redenen gevonden te hebben om hem het hoogleeraars
ambt op te dragen. Die bevordering zal waarschijnlijk meer <loor de uit
wendio-e levensomstandigheden, waarin hij verkeerde, dan door eene min.der :::, 

. gunstige meening aangaande zijne bekwaamheid, zijn verhinderd geworden. 
Want ofschoon BERKHEY zich het meest op een ge~ieel ander , gebied, als 
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beoefenaar der schoone kunsten, en vooral van de vaderlandsche Dichtkunst 
heeft doen kennen (37), zoo heeft hij echter door meer dan ééne proeve be
wezen, dat hij zich ook in de natuurbeschrijvende wetenschappen veelzijdige 
kennis verworven, en deze grootendeels aan eigen onderzoek, waarvoor het 
hem noch · aan ijver noch aan geschiktheid ontbrak, te danken had. Gelijk 
hij dit door het houden zijner akademische lessen bewezen heeft, zoo blijkt 
het evenzeer uit zijne, op die w~tenschappen betrekkelijke, of daarmede in 
naauw verband staande geschriften. Aan zijne Natuurlijke ltistorie voor kin• 
deren werd in vroegeren tijd groote waarde gehecht, en althans de voorkeur 
gegeven boven de Naturge8ckickte fiir Kinder van GEOIW OHRIS'fIA.N RAFF, 

welke in 1778 te Göttingen was uitgegeven. Laatstgenoemd werk toch, dat 
meer dan vijftig jaren lang onder de Duitsche schoolboeken eene vo.orname 
plaats innam, was, vooral bij <le eerste uitgave, geenszins vrij van onnaauW"'
keurige en zelfs belagchelijke opgaven, waarvan het in de door BERKHEY 

bezorgde omwerking grootendeels werd gezuiverd. Inzonderheid echter heeft 
zich de Leidsche Lector bekend gemaakt door zijne Natuurlijke ni8torie van 
Holland, daar deze, bij verkorting, niet alleen in het Fransch is vertaald 
geworden, maar ook, althans het eerste deel, in de Hoogduitsche taal over
gebragt, te Leipzig verschenen is. Zoo als men weet, werd de uitgave van 
dat veelomvattend, doch op al te breede schaal aangelegde werk, waarvan 
h.et eerste deel in 1769 verschenen was, met het eerste stuk van het vierde 
deel in 1772 gestaakt, en eerst dertig jaren later, ook onder den afzonder
lijken titel van Natuurlijke kiatorie van ket Rundvee, in 1805 vervolgd, zoo
dat het, in vereeniging hiermede, negen deelen uitmaakt, en gewoonlijk, daar 
sommige deelen in twee of drie stukken gesplitst zijn, in twaalf dikke octavo 
deelen gebonden voorkomt (38). Reeds uit de twee eerste deelen, die zamen 
ruim zeventienhonderd bladzijden beslaan, is het zigtbaar, dat de schrijver 
zich de behandeling zijner stof in haren geheelen omvang heeft voorgesteld. 
Na eene geographische beschrijving der verschillende tot Zuid" en Noord
Holland behoorende landstreken, rivieren, zeeboezems, meeren, poelen, moe
rassen enz., wordt er achtereenvolgens gehandeld over de luchtgesteldheid, 
het klimaat en de saisoenen van Holland; over de eigenschappen · der zooge• 
naamde luchtverhevelingen, or.er de verschillende soorten van water, over den 
wind en de windstreken, vooral in toepassing op ons vaderland. Op gelijke 
wijze houdt ?e schrijver _ zich bezig met de gesteldheid van den grond, de 
ligging en eigenschappen der verschillende beddingen, zoowel in vroegeren 
als lateren tijd, met .de omkorstingen, versteeningen en andere ligchamen, 
die uit den grond woràen opgedolven.· - Al die onderwerpen •hehooren voor
zeker t.ot de natuurlijke historie van een land, doch toen ik, zoo even mijne 
meening uitsprak, dat het werk van den schrijver op al te breede schaal was 
aangelegd, had die aanmerking natuurlijkerwijze geene betrekking op den 
algemeenen inhoud, . maar wel op de noodeloos . omslagtige wijze van behande
ling en op het vermelden van talrijke, buiten het onderwerp gelegene bijzon
derheden. En of dit nog niet genoeg ware, wordt aan het tweede deel daar
enboven toegevoegd eene Beknopte verkandeling wegen8 ket aanleggen en toe
stellen van een mineralië'n-kaóinet enz. - Ook in het derde deel, dat eene 
beschrijving behelst van de natuurlijke voortbrengselen van het land houdt ,. 
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de schrijver zich niet genoeg aan zijn onderwerp, maar heeft zich te veel in 
algemeene beschouwingen toegegeven, zoodat bijv. in afzonderlijke, hoofd
stukken gehandeld wordt over het verschil tusschen dieren, planten en delf
stoffen, over de levensverrigtingen van het dier, over den oorsprong en de 
voortplanting der dieren enz. Op soortgelijke wijze wordt in de daarop vol
gende hoofdstukken, waarin de schrijver zich met den vroegeren en tegen
woordigen toestand van de bewoners van ons vaderland bezig houdt, niet al
leen over den ligchaamsvorm, de gemoedsgesteldheid, het temperament, de 
kleeding en wijze van voeding, het verschil tusschen den stedeling en den 
bewoner van het platteland, den gemiddelden leeftijd, en de meest heerschende 
lands- en volksziekten, maar ook over de geboorte- en huwelijksfeesten, over 
de uitspanningen van den kinderlijken of meer gevorderden leeftijd en over de 
begrafenisplegtigheden gehandeld. In een en ander toont de · auteur wel veel 
belezenheid en veelsoortige kennis te hebben, doch blijft ook meermalen in 
zaken, die eene strengere kritiek zouden vorderen, het noodige bewijs schul
dig. Zoo hecht bijv. de schrijver zijn zegel aan de door sommigen verkon
digde leer aangaande de veelvuldigheid van schijndood bij personen, die voor 
gestorvenen gehouden worden, door te zeggen: "Ik zelf weet verscheidene 
voorbeelden van gewaande overledenen, welke bijgekomen zijn, nadat ze al"." 
reede op stroo lagen, en zelfs gekist waren; doch nadien zulke gevallen ook 
elders genoeg bekend zijn, zal ik ze slegts voorbijgaan.'' (39) - Wederkeerig 
moet men echter toestemmen, dat het werk van BERKH.E Y van lofwaardige 
vlijt getuigt, en vele wetenswaardige, uit' de werken zijner voorgangers en 
tijdgenooten bijeengebragte bijzonderheden behelst aangaande het klimaat en 
andere op de Natuurlijke historie van ons land betrekkelijke onderwerpen, 
die ook thans nog als bouwstoffen bruikbaar zijn. Diezelfde verdienste mag 
ook aan de latere voortzetting van het werk worden toegekend, die van 
1805-1811 is uitgegeven, en zich, als Natuurlijke historie van ket Rundvee, 
aan die van het paard, waarmede de schrijver zich laatstelijk bezig gehouden, 
en toen zijnen arbeid gestaakt had, behoorlijk aansluit. 

Ook die gesckiedenis van ket Rundvee, wier nadere inhoudsopgaaf ik echter 
meen achterwege te moeten laten, is wederom met groote uitvoerigheid be
handeld, ook ten opzigte van zoodanige zaken, die niet geacht kunnen wor
den regtstreeks tot het onderwerp te behooren. Ofschoon men het werk 
daarom met hetzelfde regt- een uitvoerig Handboek over de land~uiskoudkunde, 
vooral over den akkerbouw en de veeteelt zou kunnen noemen, bevat het niet
temin belangrijke, dikwijls aan eigen onderzoek van den schrijver verschul
digde, bijdragen, welke op de natuurlijke historie van het 1·undvee betrekking 
hebben. Vooral geldt dit van die hoofdstukken, welke op de anatomie der 
genoemde diersoort, op de uitwendige zintuigen, de digestie-organen, de ge
slachtswerktuigen, de generatie-leer enz. betrekking hebben. Die mededeeling· 
der uitkomsten van eigen ontleedkundig onderzoek zal men te hooger waar-

-deren moeten, wanneer men bedenkt, dat BERKHEY, bij het ondernemen 
der uitgave van zijne Natuurlijke kistorie van het Rundvee, reeds 76 jaren 
oud was, en dat hij, toen hij het werk in 1811 voltooijen mogt, den leeftijd 
van 82 jaren bereikt had. Dat hij zich ook toen nog gaarne met weten
schappelijke vraagstukken bezig hield, blijkt insgelijks uit zijne in 1804 bij 
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L00SJES uitgegeven 17rijmoedige vooratellingen tot Bticltting eenet vee-artBenij • 
kundige Scltole in ons Gemeeneóest. 

Onder de overige, aan de wetenschappelijke kennis en de technisché be• 
kwaamheid van LE FRANCQ VAN BERKHEY verschuldigde, voortbrengselen 
roemen de deskundigen zeer zijne verbeterde uitgave van de in 1575 door 
JOOST JANSZ. BEELDSNIJDER bezorgde Kaart van Noord-Holland, die door 
BERKHEY in het koper gebragt en in 1778 bij IJNTEMA en TIEBOEL te Am
sterdam werd uitgegeven (40). Evenzeer besteedde hij groote vlijt aan het 
uitgeven eener Kaart van de Haárlemmermeer, ten einde den toenmaligen 
staat van dien uitgestrekten, thans in vruchtbaar land herschapen, waterplas, 
in vergelijking met zijnen omvang, in vroegeren en lateren tiju, te doen 
kennen ( 41 ). 

Gelijk men BERKHEY's grooten lust in het bijeenbrengen van naturalia en 
in het vervaardigen van ontleedkundige voorwerpen, uit de Catalogi zijner 
uitgebreide verzameling, zoo als die op het einde van Maart 1785 te Am
sterdam verkocht werd, kan leeren kennen (42), zoo ontbreekt het daarvóor 
ook aan geene andere bewijzen. LoosJES toch vermeldt in zijn reeds vroeger 
genoemd Levensberigt, dat BERKHEY nog in 1810, en dus in den ouderdom 
van 81 jaren, voor zijn vriend WILHELM GREVE, Stads Medicinae Doctor te 
Delft, eene uitgebreide verzameling van uit- en inlandsohe vissohen vervaar" 
digd- heeft. 

Ten slotte moet ik aangaande BERKHEY's persoonlijkheid en lotgevallen 
nog enkele bijzonderheden vermelden. Naar het oordeel van tijdgenooten, 
die hem in jongere jaren gekend hebben, was hij aangenaam in den omgang,, 
geestig en vrolijk, doch prikkelbaar van aard, en niet vrij te pleiten van he-

. vigheid van karakter, gelijk dit bij jichtlijders niet ongewoon is. Want, of
schoon hij, -zoo als ook uit zijne afbeeldingen blijkt, een zeer mannelijk en 
breedschouderig voorkomen had, met een zeer levendigen oogopslag en zware 
wenkbraauwen, zoo was hij echter, gedurende zijn lang leven, dikwijls aan 

,,.. 

,ziekte onderhevig, vooral aan arthritische aandoeningen, zoodat de gewrichten 
zijner vingers rijkelijk met jichtknobbels bezet- en daardoor bijna ontoonbaar 
geworden waren. Zoo als hij door. de tijdsomstandigheden en door de hevig
heid van zijn karakter genoopt werd om aan burgerlijke ·partijschappen rijke- _ 
lijk _ deel te nemen, en zich daardqor, of ook door veelsoortig twistgeschrijf, 
vele onaangenaamheden berokkende (43), zoo waren ook de huisselijke en fa~ 
milie-omstandigheden, waarin hij leefd~, van een alle;rongunstigst~n aard. Zijn 
in 1750 met GERRITJE VAN NIER aangegaan huwelijk, waaruit twee dochters 
en één zoon gesproten waren, werd in 1761 ontbonden, en vervangen door 
een concubinaat met HESTER DIEDERING, bij welke hij zeven kinderen ver
wekte. Schijnen deze en andere daden aan te duiden, dat hij zijne zinspreuk 
vrank en vrij in vele zaken overdreef, zij verklaren het tevens, hoe BERKHEY 
veelal in bekrompene omstandigheden heeft moeten verkeeren. Hierbij kwam 
nog, dat hij in een kostbaar pleitgeding betrokken was, zoodat hij genood
zaakt werd, daarom evenzeer zijne boeken, zoo als dit reeds vroeger met ûjn 
Museum van praeparaten geschied was, in het openbaar te laten verkoopen. 
Deze veiling heeft in October 1789 plaats gehad, doch is geenszins in staat 
geweest, het door hem benoodigde op te brengen, · 
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In 1807 woonde BERKHEY, die meermalen, in en buiten de stad, van woon
plaats veranderde, op de Koepoortsgracht te Leiden, en deelde grootelijks in . 
de geduchte ramp, waardoor de stad den 12den Januarij getroffen werd, door
dien hij, met zijn studeervertrek naar beneden gestort, van onder het puin 
zijner woning, waardoor hij echter geen letsel bekomen had, te voorschijn 
gehaald werd. Intusschen heeft hij den herbouw dier woning mogen beieven, 
en toen, met toestemming der Regering, den gevel met berijmde en op twee 
gedenksteenen geplaatste opschriften voorzien. die men er alsnog lezen kan, 
naast de Drukkerij van den heer SIJTHOFF, op de thans gedempte Koepoorts
gracht. 

Nadat hij in September 1811, ook laatstgenoemd h_uis had moeten verla• 
ten, woonde hij enkele maanden, op een kleinen afstand van Leiden, buiten 
de thans gesloopte Rijnsburger poort, totdat hij in de maand December, naar 
de woning van GEERTJE BERKHEY, eenige overgeblevene dochter uit zijn 
vroeger huwelijk, en vrouw van wijlen den Apothecar HOEFMA.N, vervoerd en 
tot zijnen dood liefderijk verpleegd werd. Hij sûerf aldaar, 13 Maart 1812, 
en werd met eene lijkstaatsie in de Hooglandsche kerk op het koor begra
ven (44), 
· Heb ik de lotgevallen van BERKBEY misschien uitvoeriger vermeld dan 

noodig was, men boude in het oog, dat men zulks doorgaans niet als over
bodig beschouwen mag, als men de werken van groote kunstenaars of ge
leerden beoordeelen wil. BERKHEY toch is voorzeker een buitengewoon man 
geweest, met groote en veelsoortige talenten toegerust, die meerdere en voor
treffelijker voortbrengselen van den geest had kunnen leveren, als hij meer 
zelf beheersching gehad had, en hem een rustiger en onbezorgder leven ware 
te beurt gevallen. 

A A N T E E K E N I N G E N. 

(1) Resolutiê'n eet. 1. 1. 4, pag. CXLVIII vso: ,, Is goet gevonden dat de prof. VOR• 

STIU8 (ADOLPH) sal werden opgel~yt te maken eenen inventaris van alle de rariteyten, 

die aan de Universiteyt syn geschonken ende in de Galerye aan de suytsyde van den 

publykquen Kruythoff werden gethoont, om den voors. inventaris bij de andere pa• 
pieren, brieven ende munimenten van de Universiteyt bewaart te worden.'• 

(2) Journat des vo_yages de Mons. DE ?tiONCONYS, Consei'ller du Ro.1J eet., II Pt., 
Lyon 1666, 4to, pag. 1 ~ l: ,, A costé de ce jardin est one galerie basse, oh il y a quel• 

ques animaux dessechez, sçavoir .des poisons, reptiles et fruits des Imles, mais Ie tout 

peu considerable." 
(3) H. L. BENTHEM, Holländischer Kirch- und S~hulenstaat. Frankf. und Leipz. 1698. 

so. min. (l Thl.) III Cap. § 10, pag. ïl-81 (specifieke opgaaf der aanwezige voor

werpen). 
(4) Resol. 10, pag. 327 seq.: • Wordt gelezen (8 Mey 1719) de Memorie van BOER• 

HAAvE, waarin deze berigte dat de voorwerpen in de Rariteyt-camer _ van den hortus, 

(,\oor de langdurigheyt van de tijd meerendeels soo seer waren vergaen, dat het tot 
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een schande streek te, desel ve aan groote personagés ofte luydcn van studie te ver·•· 

toonen,'., enzv. 

( 5) Resolutië"n eet. XIII, pag. 314 seq. 

(6) Alb. studiosor. VIII, 1727-1754, pag. 256: 112 Sept. 1740, SEBASTIANUS ALLA• 

MAND, Helvetus, ann. 26, V. D. M., Joris studiosus (Rectore ALB. SCHULTENS). 

(7) Resol. XIII, pag. 228 et 236 seq. 

(8) Oeuvres philosophiques et mathematiques de 1Jfr. G. J. 'sGRAVESANDE, rassemblés 

et publzés par JE~N NIC. SEBAST. ALLA MAND, qui .Y a ajouté l' histoire de la vie et. des 

ecrits de l'Auteur. Amst. l 774, II Parties 4°. 

(9) Ordo scholarum, 1 763: ,, J. N. S. ALLAMAND, L. A. M. et Philosophiae Doctor, 

Philos. et Math. Professor, 

Selecta ex historia naturali exponet. 

In auditorio physfoo philosophiam naturalem experimentis illustrabit."' 

Evenwel schijnt ALLAMAND laatstgenoemde lessen dok v6ór MUSSCHENBROEK'S dood 

wel eens gehouden te hebben. RAMSPECK {toen te St. GalJen en later hoogleeraar te 

Basel) schreef in 1755 aan HALLER: ,, Hora octava MUSSCHENBROEKII Collegium ' phy• 

sicum experimentale frequent<>, hora nona mox D. ALLAMAND audio, etiam Physicam 

docentem; mox seniorem ROIJENUM in Aphorismos BOERHAAVII commentantem." Vid. 

HALLER, b'pitol. III, pag. 524. 

( 10) V .AN MIERIS, 1. l. II, 549. De zoo even genoemde RAMSPECK deelt dienaan

gaande aan H.ALLER mede: ,, Hora tertia lectiones D. ALLAMAND frequento, qm m 
bistoriam naturalem commentator, amplissimo et lectissimo instructus Museo." Epist. 
I. l. pag. 525. 

(11) Natuurlijke Historie van Holland, III D., pag. 234: 11 De hoogleeraar ALLAMAND 

heeft goed gevonden, dit Samenstel (van BRISSON) tot zijn rigtsnoer op Holland's 

Hooge Schoole aan te neemen; en ten dien einde, tot gebruik der Academiejeugd, 

er eene Latijnsche uitgaave, in een handzaam formaat, van vervoegd." - Bij het 

lezen van die laatste woorden, welke ligt tot dwaling zouden kunnen aanleiding 

geven, moet men in het oog houden, dat BRISSON"s Regnum animale, zoowel met een 

Latijnschen als Franschen tekst voorzien, in · 1756 werd uitgegeven, en dat ALLAMAND 

derhalve in dat opzigt slechts een waakzaam oog over den herdruk heeft behoeven 

te houden. Op zijne verdere aan de Leidsche uitgaaf bestede zorg zal ik nader terug• 

komen. De door mij bedoelde woorden uit het Berigt aan den Lezer zijn de vol• 

gende: ,, Cum autem in ipso (na1ss0Nn opere) ordinem servatum sequatur vir Cl., qui 
Historiam naturalem in nostra Academia Lugduno•Batava docet, ubi de Quadrupedi

bus agit, illud denuo edendum curavi minori forma, ut facilius circumferri, sicq ue 
magis inservire commodis studiosorum, qui huic studio operam na_vant, posset." 

(12) Act. academ. Cod. XIV, pag. 294: H Die 28 Sept. 1751 Cl. ALLAJ\IAND annun

tiavit senatui, Ill. Curatores et Ampl. consoles sibi commisisse curam eorum, quae ex 

regionibus exteris, praesertim ex India ·orientali et occidentali adferantur in usus aca

demicos, historiam . naturalem sp_ectantia. Qaaesivit vir Cl. an nuper allata, ante• 

quam hoc mandatum acceperat a Curatoribus, ipse etiam curare debeat; an vero cu

randa sint a Cl. VAN ROIJEN, qui autem pro humanitate sua et in literas studio, horum 

curam gesserat? . Censuit senatus, mentem Curatorum fuisse, ut omnium eoram, quae 

ad historiam naturalem pertinent, unicum formare,tur corpus, cujus cara incumberet 

Cl. ALLAMAND: sed tarnen super hoc negotio transigendum esse inter duos hosce viros 

Cll., usque dum ex literis Curatorum ad Senatum solemni modo con~Uterit1 mandatucn 
hocce ALLAMANDO esse datum • .,, 
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(13) Act. acad. Cod. XIV, pag. 293. 

(14) Resol. van Curat. XIII, pag. 353. 

(15) Resol. 1. 1. pag. 456. 

(16) Resol. 1. 1. pag. 527 seq. 

(17) Solemnia verba, quibus J. N. s. ALLAMAND, Philosopltiae JJoctorem Artiumque 
liberalium magistrum renuntiavit .Nobil. juvenem ANTON. v AN DER HEIM; in Solemnibus 
die lX Febr. l 77 5 peractis, cum ad celebranda sacra Academiae L. B. secularia, quatuor 

Doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. L. B. 4°. pag. 45 seqq. 
(18) J. N. S. ALLAM.AND, Bericht der geneezinge van een meisken met een zeker soo1·t 

van beroerdheid, dewelke door hulp van de electriciteit hersteld is enzv.; in Ve1·hande
lingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, I D., pag. 485 

seqq. .Meteorologische waarnemingen aan de Kaap de Goede Hoop enzv. van DE LA 

CAILLE enzv.; Ibid. II, pag. 93 seqq. Kort verhaal van de uitwerkselen, welke een 

Àmericaansche vis veroorzaakt op de geenen die hem aanraken; Ibid. II, pag. 372 seqq. 
Nieuwe proef van het Zeewater dr'inkbaar te maaken, uitgevonden doo1· den heer HALES; 

ibid. II, pag. 380 seqq. Memoire contenant diverses expériences d'electricité, adressé 
à .Jfr. FOLKES eet., par J. N. s. ALLAMAND; dans Ia Bi'bliotlièque Bri'ttanique, ou Iiis
toire des ouv1·ages des savans de la grande Breta_gne. Vol. XXIV, 2me Partie. Haye 
1747, pag. 406-437 8°. In het Hollandsch vertaald, Leiden 1748. s0• - Medical Trans
actions b.1/ the College of Physicians in London. N. 477, Art. III. {Laatstgenoemd 
citaat heb ik niet kunnep nazien.) 

( 19) De Fransche schrijver, die als Directeur van REAUMUR's rijke Collectie voor 
Natuurlijke Historie vele dieren door eigene aanschouwing en eigen onderzoek kende, 
zegt dienaangaande in zijne Praefatio het volgende: ,, Vix necesse est ut moneam me 
non vidisse omnes Animalium species, de quibus in hocce opere mentio fit. Quas 
propriis oculis examinare mihi fuit concessum, descripsi quantum potui accuratissime, 
basque designavi duplici bac nota * *, u_nicam vero tantum apposui * illis, quarum 
partem tantummodo, ex qua characteres desumsi, vidi. Descriptiones vero alias, quae 
nulla nota insigniuntur,_ bausi ex Auctoribus in hoc opere laudatis, illosque semper 
anteposui, qui Anima} de quo agitur se vidisse affirmant.'' 

(20) Bibliop. Leet.: • Verum in hac mea editione dantur descriptiones nonnullorum 
,Animalium, qnorum non meminit Auctor; sed ne haec additamenta, si paruin arride
ant, ipsi tribuantur, illa semper inter hasce notas [ J reposita sunt. Additum est 
etiam signum istud t nominibus quorumdam Animaliam, quo significatur, animalia 
isthaec vel horum partes maxime insignes, in nostrae Academiae Museo servari." 

(21) Regnum animale in Classes IX distributum, sive synopsis methodica sistens gene• 
- -

ralem .Animalium distri"butionem in Classes IX et duarum primarum Classium, Quadru• 

pedum scüicet et Cetaceorum, particularem divisionem i'n Ordines, Sectfones, Genera et 
Species. Cum brevi cuiusque speciei descriptione, citationibus auctorum eet. A. D. BRIS• 

SON, Historiae naturalis Musei Realmuriani Demonstratore, et Regiae Scientiarum Aca
demiae Socio. Editio altera auctior. L. B. MDCCLXII. s0• 

(22) A. D. BRISSON, Ornithologia sive Synopsis met_hodica, sistens Avium divisionem 
i"n Ordines, Sectiones, Genera, Speci''es, ipsarumque varietates eet. L. B. MDCCLXIII. 
II Tom. s0• - Bibliop. Leet. (III): "Praeterea nonnullas (Aves) quas illi videre non 
licuit, inseruimus speciebus suis: hae snot IS Gen. VII eet. Nee nostra suis immis• 

cuisse aegre tulit eruditus et candidus B&ISSONUS; nam Jicet plus quam mille et quin• 
gentas A ves descripsit, omnes sibi föisse notas nequaquam arbitratus, nobis significavit 

f~ lubenter visurum harum numerum ab aliis anctum; quod sine molestia praestari 
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poterit, cum ope eximiae methodi, quam sagacissime excogitavit, jam omnis exulet ex 
Ornithologia confusio, facillimumque sit Aves novas ad suos ordines et genera referre.'" 

(23) De door ALLAMAND geleverde hoofdarticels worden door hem zelven genoemd 
in eenen brief aan den. Amsterdamschen uitgever, te vinden in het .Aoertissement de 

l'éditeur Hollandais vóór het vierde Deel van het Supplement à l'histoire naturelle eet. 
Amst. I 778. 4°., terwijl de À.dditz'ons de Mr. ALLAMAND in het vijfde Deel (1785) de 
60 eerste bladzljden · innemen. 

(24) Bij het aanvaarden van dat Legaat besloten Curatoren, in de zoogenaamde 
Kabinet-kamer, op een z"'.:art geschilderd bord, de volgende inscriptie met vergulde 
letteren te plaatsen: ,, Bic Naturae Thesaurus et ortum et incrementi partem debet 
viro Clarissimo J. ·N. s. ALLAMAND,· Philosophiae et Matheseos in hac Academia Pro
fessori, qui suum in eo amplificando studium non putavit rectius posse declarari, quam 
luculentis ejusdem generis coplis, quas sibimet ipse privatim collegerat, liberaliter in 
commune conferendis, quam donationem Matrona nobilissima MAGDALENA co.MMELIJN 

post mortem mariti consummavit. Hoc Curátores et urbis consules hac Tabula ad 
posteros testatum esse· voluerunt."' - Of er, na den dood des hoogleeraars, behalve 
zijne weduwe, nog andere familiebetrekkingen zijn overgebleven, is mij onbekend. 

· Het is ·mij alleen gebleken dat zijn zoon FREDRIK (te Lausanne geboren) reeds in 
1749 als student te Leiden werd ingeschr_even. - JiJ. L. VRIEMOET, 1. 1. pag. 863_ seq. 
J. A. DE CHALMOT, 1. 1. I. pag. 154 seq. J. W. TE WATER, Narr. I. 1. pag. 34 et 
App. pag. 86. 

(25) Alb. studios. VIII, pag. 361: •JOHANNES LE FRANC VAN BERI{HEY, Leidensis, 
ann. 20, Meester schilder bij juffr. MARIA BERirnEY, achter de hooglandse kerk." Dè 
opgaaf van den leeftijd is foutief, daar uit zijn geboortejaar blijkt Jat hij in l 7 47 niet 
ouder dan 18 jaren was. 

(26) Resol. van Curat. XIII, pag. 373 seq.: ,, De H.H. Curateuren en Burgerneeste
ren bevorens geinspecteert hebbende de alsnu door den H. Prof. ALLAMAND in ordre 
gebragte en in de daartoe vervaardigde kabinetten, geplaatst in de regter vleugel van 
de nieuwe Orangerie in den akademischen Kruydhoff, volgens haare regna en genera 
ingeschikt zijnde specimina der bisonderheden van de natuur, bestaande in eene con
siderable collectie van mineralia, zeegewassen, vissen en dieren in liquor, zeltzaeme. 
gedroogde vogelen, schelpen, hoorens en ander;e rariteiten, aan de Universiteyt volgens. 
de voorzorge van wijlen zijne Doorlugtigste Hoogheyt glorieuser. Gedagtenisse, uit de 
Colonien toegezonden, alsmede door den Heer Curator Grave VAN BENTINCK RHOON 

eet. aan d" Academie vereert, en verder bij verwisselingh door den H. Prof. ALLA MAND 

bekomen, waarover de voormelde heer eerstdaags zijne publique lessen stond te be
ginnen, en considereerende, dat de conservatie van de gemelde zeldzaamheden, zoo 
inet het opvallen van den liquor, als andere benodigtheden, ter praeservatie van de 
gedroogde gewassen en vogelen, een dagelijksche laborieuse toezigt vereyst werdt, 
't gunt de andere occupatien van den gemelden prof., en de departementen van zijne 
professie niet permitteerden, hebben HEd. Gr. Achtb., in het zeekere onderrigt zijnde 
van de hijsondere genegenheijt, kennis en habitudes, welke JOHANNES LE FRANCQ 

VAN BERKH.EY bezit tot het waarnemen van diergelijke toezigt en voorzorgh, goed
gevonden densel ven LE FRANCQ BERKHEY aan te stellen, gelijk dense.l ven aangestclt 
wordt bij desen, onder de praefecture van den welgemelden heer Prof. ALL.Al\lAND, 

tot opziener der kabinetten van de specimina en seltzaemheden der Natuure, zoo die 
aldaar nu zijn, als welke in het vervolgh daarbij zullen werden geacquireert, end~ 
dat op · zoodanigh reglement en instructie als hem daervan iu 't ve.rvolgh ter hand 

Nt:u. T1JnscaR. v. G.ENEI<;SK, 1867. - 2e lF.Q. 19 
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gestelt zal worden, alles op helooninge van een wedde van Tweehondert gulden in 't 
jaar, innegaande op huyden, zullende van vierendeelsjaars tot vierendeelsjaars aan 

hem op ordonnantie een geregt vierdepart van dien voldaan worden: Prof~ssor ALLA• 

MAND uyt name van HEd. Gr. Ach tb. voor deszelfs veel V'uldige moeite en accuratesse 

te bedanken,. met betuyging dat het HEd. Gr. Achtb. aange!laam zoude zijn, dat van 

de bovengemelde Curiositeyten een behoorlijke Lijste off Catalogus geformeert ende 

bezorgt wierdt, alsmede met denselven te concepteeren welke ·pointen van vcrpligtingh 

ende· dienst aan den bovengemelden LE FRANCQ BERKHEY. zouden kunnen werden 

voorgeschreven, ende alsdan · daarvan te formeeren een Concept-Instructie, omme de

zelve gezien en overwogen zijnde, daarop alsdan te resolveeren zoo als bevonden zal 

werden te behooren." Ibid. pag. 384 en 394. (De Instructie voor den nieuw benoem

den Opzigter, gearresteerd 8 Aug. 1753.) 

(27) Resol. XIV, pag. 175 en 180. 

(28) ,T. LE FRANCQ VAN BERKHEY, Expositio characteristica structurae fio1·um, qui 

tlicuntur compositi - cum ,figuris ad naturam expressis. L. B. 1760. 4°. 

(29) Hislor. Rei herb. 1. I. Tom. II, pag. 380 seq. 

{30) Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, 

enzv. VIII D., 2 St. Haarlem 1765, pag. 1 seqq. 

(31) In het voorberigt van de ·straks nader aan te halen Pa'rs prima Catalog1,' zegt 

nERKHEY: "Weldra begon mijne verzameling t van'teekeningen en prenten op de Na
tuurlijke historie betrekkelijk) te groeijen, .waartoe niet weinig hulp den invloed op 

de werken van A. SEBA had, waardoor ik meest alle de platen apart bekwam." -

l fit d.en Catalogus · zelven blijkt, dat het aandeel, hetwelk hij in de voltooijing van 

SEBA 's werk had, zich tot het ichthyologisch gedeelte bepaald heeft. .Blz. 109 en 

119: ,, Naamlijst van de vissen, allermeest door J. LE FRANCQ VAN· BERKHEY afgezet 

en geschilderd en door hem in het werk van SEBA beschreven. - Daaraan moeten nog 

toegevoegd worden de soorten der geslachten Petromyzon, RaJa, Squalus, Lophi"us, 

Acipenser, Baiistes, Ostracion, Tetraodon, .L!iodon, Cyclopterus, Geatri~mus, Singnatus 

en Pegasus, reeds vroeger, blz. 104 aldaar beschreven, onder het opschrift: Amphibia 

rwntes. Water en landdieren, meest alle de ori,qineelen, waarna Dr. LE FRANCQ VAN 

BERKHEY de beschrij1Hn_q in het werk van SEBA gemaakt heeft. · 

. (32) Resol. XIV, pag. 27 4 en 276 seq. 
(33) De antiqua et nobili urbe Lugduno Batavorum, suo sltu ad Historiae naturalis 

delicias et exercitium opportunissima. 
(34) JOANNES LE FRANCQ' VAN BERKHEY, ilfedicinae Dr., Historiae naturalis Lector, 

varz·a ad oeconomiam et structuram animalium spectantia exponet. 

(35) J. J. BJÖRNSTäHL's Reize dom· Europa en het Oosten enzv. (vertaald door M. 

TYDEMAN) V D., Utrecht en Amsterdam 1783, pag. 396 s0• 

(36) Resol. van Cur. XIV, pag. 323: ,, Alsmeede aan den Lector Historiae N aturalis 

I,E. FRANCQ VAN BERKHEY, na het overlijden van Doctor ZUMBACH DE CAETSVELT, die 

nog van zeek er . pensioen van de U niversiteyt, zijn leven lang geduurende jouïsseert, 

een verhooging van tractement van 300 guldens jaarlijks."' 

(37) A. LoosJES, De geest der geschriften van JOANNES LE FRANCQ VAN BERKHEY 

enzv. Haarlem. 1813. ~0• - Zoo als men -weet is BERKHEY's zangster zeer vruchtbaar 

geweest, en vindt men onder hare voortbrengselen stukken van grooten omvang. De 

voornaamste van deze zijn: des schrijvers zoogenaamd Heldendicht, na den zeeslag b~ 

Doggersbank, in twee deelen met platen, onder den titel van Zeetriumph der Bataaf

$Che vrijheid> in 1782 uitgegeven, en De Bataafsche Menschlijkheid, of de Gevolgen der· 
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Tweedracht. Betoogt uit de Rflmpen van !tet vadedarid, in vijfhonderd twee en zestig 

scherp-dichterlijke sluituaerzen en rondborst(ge vrae_qen naer de rechten van den mensch, 

voor de tribune der Eendraeht, door JANIUS LACONJUS, Franco-Batavus. Leyden 1801. 

Nieuwe uitgave, met verdeedigende en geschi'edlcundige aanteekingen opgeheldert. Leyden 

180i. Gelijk deze en andere berijmde stukken bij zijne tijdgenooten niet zelden aan

leiding tot -eene strenge kritiek gegeven hebben, zoo heeft men ook later de poëtische 

gaven van BERKHEY zeer verschille~d beoordeeld. Het ligt echter geheel buiten mijn 

bestek om dienaangaande bijzonderheden mede te deelen. Het laatste in 1806, en dus 

in 77jarigen ouderdom, door hem uitgegeven Dichtstuk, Li:jkgedachtenis van zijn door• 

luchtige Hoogheid Prins WILLEM DEN VIJFDE, moet naar de meening van bevoegde be

oordeelaars voor het beste voortbrengsel zijner Muse gehouden worden, hoewel men 

bij de waardering er van in het oo~ moet houden, dat de uitgaaf van het stuk niet 

alleen onder het toezigt van BILDERDIJK, die daartoe door den auteur zelven was aan

gezocht, geschied is, maar ook, gelijk later is aangetoond, eene doorgaande verbetering 

en beschaving door dien grooten meester ondergaan heeft, zóó zelfs, dat men het nfet 

alleen naar den · vorm, maar ook, wat den inhoud betreft, grootendeels voor een uit
vloeisel van BILDERDIJK"s rijke en krachtige dichtader houden moet. Over J. LE 

FRANCQ VAN BERKHEY"S Lijkgedachtenis van Prins WILLEM DEN VIJFDE. Voorlezing 

van Dr. A. DE JAGER; in Nieuwe Reeks van Werken van de Maatschappij van Neder• 

landsche Letterkunde. Dl. VII. St. 2, pag. 139-158. 

(38) Natuudijke Histo1'ie van Holland en van het Rundvee. Amsterdam 1769- 1811. 

IX Deelen. so. 
(39} l. 1. III D., 3de St., JJag. 1840. 

(40) J. KONING, Histotisch bedgt wegens JOOST JANSZ. BEELDSNIJDER ende door hem 
vervaardigde stukken; in Verhandelz'ngen van de 2de klasse van het Koninklijk Neder

landsch Instituut. V D. ( 1831), pag. 1 seqq. 

(41) De uitvoerige, door BERKHEY zelven, in den Catalo_qus van Boeken en Raritei

ten, verkocht 20 Oct. 1789. gegeven berigten doen ons de oordeelkundige wijze, waarop 

hij bij het vervaardigen van die kaart· te werk ging, nader kennen. 

( 42) Eerste Catalogus van de uit,qebreide systhematische natuurkundi_qe verzameling van 

Teekeningen, Printen en afqezette .Afbeeldingen van allerle,ye Classen van Diertin en 

Planten, alle naar eene s.11sthematische rang, zindelijlc op een en "t zelve Atlas formaat 

gebragt, en z'n ruim 160 bijzonder zoort van Portefeuilles en Omslagen, in der tijd van 

bijnaar veertz:q jaren bijeennerzamelt, bereid en zindlijk verzamelt door JOANNES LE FRANCQ 

VAN BERKHEY, M. Doctor en Lector in de Natuurlijlce Historie op 'slands Universite.11t 

te Leyden, Lid der Keiserlijke Leopoldische Academie, der Zeeuwsclle, Vlissingsche, 

Provintiale Utrechtsche Sociteiten van Wetenschappen, benevens nog verscheide Letter- en 

.Dichtkundige Genootschappen. Alle hetwelk opentlijk verkogt zal · worden binnen 

Amsterdam, · door de maakelaars N. BLINK VLIET enz. Amst. 1784. s0• Tweede, Derde 

en Vie1·de Catalogus of Nàamlijst van het Natuurkund(q Kabinet van J. LE , FRANCQ 

v AN BERKHEY, ~eslaande in: 1 °. Een Kabinet anatomische dierkundige praeparaten. 
2°. Een uitgekipte verzanielin_q van Mineralen en edele steenen. a0• Eene- propere collectie 

hoorns, schelpen en zeegewassen. Alle hetwelk verkogt zal worden op Dingsdag den 

29 Maart 1785, ten huize van enzv. De beschrijving de.r specimina is grootendeels in 

het Latijn, en -vóór de Catalogi wordt insgelijks een Latijnsche titel gevonden. 

(43) Men zie over de tijdelijke suspensie als Lector Historiae naturalis, waartoe hij 

ten gevolge van het uitgeven van een boekje, Aan zijne medeburgeren, veroordeeld 

werd, Resot. van Curat. XV, pag. 25 seqq. ( 14 Jun ij 1783), Ibidem pag. 98 (9 Mei 
179 :): ., Aan den Lector hi&torine naturalis, op uiens \'erzock, toegest~1a11 j 126, wel he 

19* 
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som hem, volgens Besluit van Curatoren en Burgemeesters van 14 Junij 1783, ter 
gelegeliheid van zijne surcheance in voornoemde qaaliteit, van zijn tractement was 
,afgetrokken.'' 

(44) Behalve de in Noot 37 aangehaalde stukken, waarin over BERKHEY hoofdzake
lijk als dichter gehandeld wordt, zie men het Levensberigt van JOANNES LE· FRANCQ 

VAN BERKHEY; in den Al_qemeenen Konst- e11 Letterbode van het jaar 1812, pag. 299 
seqq. en 306 seqq. Ook met kleine uitbreidingen aan het reeds aangehaalde geschrift 
van LOOSJES: De geest der geschriften enzv. ·toegevoegd. SIEGENBEEK, 1~ l. II T. en 
B. pag. 276 seq. en de aldaar aangehaalde schrijvers. 


